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چکیده
 هدف پژوهش حاضر بررسی. بهمراتب بیشتر است، بهخصوص در زنان سرای سالمندان،بیاختیاری ادرار در بین زنان سالمند روند روبهرشدی دارد و آمار آن
کیلووررم70±11( سال05  تا05  در این پژوهش آزمودنیهای سالمند زن.تأثیر چهارهفته تمرین ثباتدهندۀ ستونفقرات بر بیاختیاری ادراری سالمندان است
نفر) بهمدت چهارهفته (هفتهای سهجلسه) در تحقیق شورکت کردنود و میوزان15 کیلوررم برمترمربع) در دو رروه تمرین و کنترل (هر رروه20±4و تودهبدنی
 با توجه به نرمال نبودن دادههوا از آزموونهوای. در مراحل پیشآزمون و پسآزمون اندازهریری شدICIQ-OAB بیاختیاری ادراری آنان ازطریق پرسشنامه
 تمرینوات ثبواتدهنودۀ. استفاده شودP≥5/50 ناپارامتریک شامل آزمون ویلکاکسون و یومنویتنی جهت بررسی تغییرات درونرروهی و بینرروهی در سطح
) بهطوریکه این تمرینات باعث کواهش غیرمعنویدار دفعوات ادرار درP=5/551( ستون فقرات باعث کاهش معنیدار بیاختیاری ادراری در زنان سالمند شد
) و کواهش نشوت ادرارP=5/551(  کاهش استرس استفاده سریع از سرویس بهداشوتی،)P=5/551(  کاهش معنیدار دفعات ادرار در شب،) P=5/580( روز
 تمرینات.)P=5/51(  بررسی بینرروهی نشان داد که رروه تمرین از بیاختیاری ادراری کمتری در مقایسه با رروه کنترل برخوردار است.)P=5/552( میشود
.ثباتدهنده ستونفقرات از طریق تقویت عضالت کف لگنی و شکمی به کاهش بیاختیاری ادراری و مؤلفههای آن میانجامد
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Effect of spinal stabilization exercises to reduce urinary incontinence in the
elderly
1

2

Sakipour, F ., Mojtahedi, H .
1. Master of Science, Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Slamic
Azad University, NajafAbad Branch, Iran
2. Assistant Professor, Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences Esfahan
University, Iran

Abstract
Urinary incontinence has an increasing process among aged women and its statistics in women in The
Home for the Elderly is more than others. The purpose of this study is to investigate effect of 4 weeks
Spinal Stabilization exercises on urinary incontinence of the elderly people. In this study, participants are
elderly women from age of 50 to 70 years old (67±11kg and BMI of 27±4kg/m2), who were placed in two
experimental and control groups (10 people in each group) for 4 weeks (3 sessions per week). Urinary
incontinence of the participants was measured through ICIQ-OAB questionnaire in pretest and posttest
steps. According to abnormal distribution of data, nonparametric tests are used such as Wilcoxon and U
Mann Whitney tests to test intragroup and intergroup variations at the level of p≤0.05. Spinal stabilization
exercises caused significant reduction of urinary incontinence in elderly women (p=0.001), so that the
exercises can result in insignificant reduction of urinary frequency per day (p=0.083), significant reduction
of urinary frequency per night (p=0.001), stress of fast use of WC (p=0.001) and leakage of urine
(p=0.002). Moreover, intergroup investigations showed that experimental group has lower urinary
incontinence than control group (p=0.01). Spinal stabilization exercises can result in reduction of urinary
incontinence and its components through strengthening pelvic floor and abdominal muscles.
Keywords: Women, Elderly, Urinary Incontinence, Spinal Stabilization Exercises.
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مقدمه

جمعیت جهان و بهخصوص کشور ما درحال پیرشدن است .این فرایند اقدامات مناسبی را جهت کاهش
مشکالت افراد و نیز کاهش بار اقتصادی ناشی از درمان آنها بر جامعه میطلبد .بررسیها نشان داده است که
هر اندازه سالمند از سالمت جسمانی بیشتری برخوردار باشد ،ازنظر روانی ،هزینههای درمان و نگهداری
منفعت بیشتری را نصیب فرد و جامعه میکند .از جمله مشکالتی که سالمندان با آن روبهرو هستند بی-
اختیاری ادراری است که به ایجاد مشکالتی برای آنها و هم مراقبتکننده از آنها منجر شده است ،بهطوری-
که افراد مبتال به این بیماری از نظر روحیه اجتماعی و مشارکت فعال در جمع با موانع بسیاری روبهرو می-
شوند و به سمت افسردری و کمتحرکی بیشتر سوق پیدا میکنند .بنابراین استفاده از روشهای غیرداوریی
کارآمد و دارای عوارض جانبی کمتر ،همچون فعالیت ورزشی ،میتواند در این زمینه مناسب باشد .بی-
اختیاری ادرار را میتوان از سویی ،یکی از عوارض و نمودهای بسیاری از بیماریهای خاص برشمرد و از
سوی دیگر ،خود بیاختیاری ادراری ،بهمثابۀ بیماری آزاردهنده و ناتوانکنندهای تظاهر میکند که مشکالت
بهداشتی و اجتماعی فراوانی را برای بیمار فراهم میآورد ( .)1در تعریفی عام از بیاختیاری ادرار میتوان حد
تکرر ادرار را بیش از دوبار بیدارشدن برای فردی که  15ساعت میخوابد و یا بیش از یکبار برای فردی که
تعریف ( )1و جایگزین تعریف سابق انجمن خویشتنداری بینالمللی 1شد ( .)0بیشترین میزان تکرر ادرار در
زنان ،تکرر ادرار ناشی از استرس 2است که تحت عنوان ((شکایت از نشت غیرارادی که در حین تالش،
اعمال زور یا در حین عطسه یا سرفه ایجاد می شود)) دستهبندی میشود .بیاختیاری ادرار فوریتی :0به
((شکایت از نشت غیرارادی ادرار همراه با فوریت)) تعریف شده که بیشتر در افراد مسن رزارش شده است
( .)2از سال  2552به بعد ،تکرر ادرار 4و نشت ادرار 0اغلب مترادف استفاده شده است.
سن ،زایمان ،عفونتهای دستگاه ادراری تحتانی ،عمل جراحی لگن و عوامل افزایشدهندۀ فشار داخل
شکم ،7مانند اضافهوزن ،فشار در مدفوع و فعالیت بدنی ،بهطور سنتی به منزلۀ عوامل خطرزا در بیاختیاری
ادرار بهتنهایی یا در ترکیب و همراه با یکدیگر مطرح میاند ( .)4وضعیت کف لگن 0و بهویژه ماهیچههای
آن 8در میان عوامل پیشرفته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ،اررچه عامل منفردی علل بیاختیاری
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 4ساعت میخوابد ،عنوان کرد ( .)2بیاختیاری ادرار از سال (( 2552شکایت از هر نشت غیرارادی ادرار

))

ادرار را بهطور کامل توضیح نمیدهد ( .)0عوامل ذکرشده از آن جهت حائز اهمیت هستند که ممکناست با
رذشت زمان باعث تخریب عوامل محافظتکنندۀ طبیعی رردن مثانه و قسمت ابتدایی پیشابراه شوند ( .)2در

1. International Continence Society
2. Stress Urinary Incontinence
3. Urge Urinary Incontinence
4. Urinary Incontinence
5. Urinary Leakage
6. Intra-Abdominal Pressure
7. Pelvic Floor
8. Pelvic Floor Muscles
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میان این علل ،وضعیت استحکام و قدرت ماهیچههای لگن در ارتباط با مثانه از اهمیت بسزایی برخوردار

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،51بهار و تابستان 5126

است که با رذشت زمان و کهولت سن افراد به افول میرراید و مشکالت فراوانی را برای افراد بهویژه
سالمندان فراهم میآورد .ازآنجاییکه ماهیچههای مزبور ارتباطی قوی با ستون فقرات انسان دارد ،هر رونه
تغییر در ثبات ستون فقرات به تغییر در وضعیت استحکام و شلشدری ماهیچهها میانجامد و فرد را با مشکل
بیاختیاری ادرار مواجه میکند .انجام تمریناتی که به ثبات ستون فقرات کمک کند ،میتواند موجب تقویت و
افزایش استحکام ماهیچههای لگن و مثانه شود ( )7و از این طریق زمینۀ کاهش بیاختیاری ادرار را فراهم
آورد ( .)1ازآنجاییکه مشکل بیاختیاری یکی از بیماریهای سالمندان است و این بیماری در افراد مسن به-
وفور یافت میشود ،این پژوهش با هدف افزایش ثبات ستونفقرات ،تمریناتی جهت پایداری بیشتر آن ،با
تأثیر بر ماهیچههای لگنی و مثانهای صورت میدهد تا زمینۀ کاهش بیاختیاری ادرار را در سالمندان فراهم
آورد و بدین جهت میزان تأثیر تمرینات ثباتدهنده را بر کاهش بیاختیاری ادرار بررسی کند .در بررسی
سوابق پژوهش حاضر در ایران و جهان ،رضاییپور و همکاران ( )1081کیفیت زندری زنان مبتال به بی-
اختیاری ادراری را تحت بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که کیفیت زندری 40/2درصد از واحدهای
مورد پژوهش پایین بود01/0 ،درصد از واحدهای پژوهش تا زمان انجام پژوهش جهت درمان مراجعه نکرده
بودند و 04/8درصد از این افراد علت عدم مراجعه را اعتقاد به عادیبودن مسئله ذکر کرده بودند .همچنین،
ارتباط معنیدار دارد ( .)0دهقان منشادی ( )1032تغییر وضعیت لگن در وضعیت ایستاده و تأثیر آن بر
شاخصهای اولتراسونیک کنترل ادرار در دو رروه زنان با و بدون بیاختیاری استرسی ادراری را تحت
بررسی قرار داد .براساس نتایج این مطالعه ،تیلت خلفی در مقایسه با تیلت قدامی به منزلۀ وضعیتی شناخته
شد که سبب تغییر شاخصهای اولتراسونوررافیک در جهت افزایش پایداری مجموعه کف لگن میشود (.)8
جعفری و همکاران ( )1080تأثیر ورزش عضالت کف لگن را در رفع عالیم بیاختیاری استرسی ادرار در
دوره بعد از زایمان بررسی و رزارش کردند که تمرین عضالت کف لگن تا  7و  12هفته پس از زایمان ،به
کاهش معنیدار در تکرر نشت و کاهش بیشتر در نشت وابسته به استرس در رروه شاهد منجر میشود (.)1
فرزینمهر و همکاران ( )1032نیز ورزشدرمانی ترکیبی عضالت مرکزی تنه و کف لگن را در زنان مبتال به
بیاختیاری استرسی ادرار بررسی کردند .نتایج این تحقیق مبین اثر مفید ورزشدرمانی ترکیبی عضالت
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نتایج نشان داد که تأثیر بیاختیاری ادراری بر کیفیت زندری با نوع بیاختیاری ،مدت ابتال و میزان تحصیالت

مرکزی تنه و کف لگن در کاهش شدت بیاختیاری ادرار ،بهبود امتیازات پرسشنامه ،بهبود قدرت و تحمل
استاتیک و دینامیک عضالت کف لگن در افراد تحت مطالعه بود ( .)3بابامحمدی و همکاران ( )1082نیز
امامرضا (ع) شهر سیرجان را تحت بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در پیگیری سهماهه،
تعداد دفعات بیاختیاری ادراری به کمتر از 05درصد کاهش یافت و عالیم دفع قطرهقطره ادرار به 10درصد،
فوریت در دفع ادرار به 05درصد ،تکرر ادرار به 22درصد ،دیزوری به 44درصد ،خیس نمودن خود قبل از
رسیدن به دستشویی به 25درصد و دفع ادرار همراه با سرفه یا عطسه به  1220درصد کاهش یافت ( .)15در
70
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تأثیر انجام ورزشهای کف لگن (کژل) در درمان بیاختیاری ادراری سالمندان در بیمارستانهای غرضی و
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مجموع ،از تحقیقات صورتررفته میتوان دریافت که بیاختیاری ادراری در زنان و بهخصوص در زنان
سالمند از شیوع باالیی برخوردار است و به تأثیرات منفی بر کیفیت زندری آنها انجامیده است .لزوم انجام
مطالعات بیشتر در این زمینه را مورد تاکید قرار می دهد.
روششناسی

در این پژوهش 05 ،سالمند زن  05تا  05سال سرای سالمندان صالحین و مهرجویان شهر اهواز ،داوطلبانه در
تحقیق مشارکت کردند .در ابتدای تحقیق ،تمام افراد با ویژریها و نحوه کار تحقیق آشنا شدند و پرسشنامه
تندرستی و همچنین بیاختیاری ادرار را تکمیل کردند (برای برخی از افراد که توانایی پرکردن پرسشنامه را
نداشتند ،خود محقق از طریق پرسش از فرد میانسال پرسشنامه را تکمیل کرد) .پرسشنامه بیاختیاری
ادراری ( )ICIQ-OABشامل سؤاالتی در باب تکرر ادرار در روز و شب ،تعداد نشت ادرار و عجله در
تخلیه ادرار در هنگام رفتن به سرویس بهداشتی بود .همچنین ،سطح شاخصهای فیزیولوژیک شامل قد ،وزن
و ترکیب بدنی اندازهریری شد و افراد دارای بیماریهای مزمن از حضور در تحقیق منع شدند و  05نفر که
دارای عالئم بیاختیاری ادراری بودند جهت تحقیق انتخاب شدند .آزمودنیهای انتخابشده در دو رروه
هفته حداقل سهجلسه بهمدت دست کم 05دقیقه انجام شد .در این مدت ،رروه کنترل زندری عادی خود را
ادامه دادند و از فعالیتهای منظم ورزشی منع شدند .بعد از پایان هفته چهارم ،سطح شاخصهای
فیزیولوژیک در هر دو رروه اندازهریری شد و از هر دو رروه خواسته شد پرسشنامه بیاختیاری ادراری را
تکمیل کنند .پرسشنامه بیاختیاری ادراری ( )ICIQ-OABدارای روایی  5/0و پایایی  5/31است که از
چهار مؤلفه :دفعات ادرار در روز ،دفعات ادرار در شب ،استرس استفاده سریع از سرویس بهداشتی و نشت
ادرار تشکیل شده است .هر کدام از پرسشها دارای پنج پاسخ است که از صفر تا چهار امتیازبندی شدهاند.
در تحقیق حاضر ،امتیاز کلی هر پرسش و همچنین امتیاز کل پرسشنامه بررسی شد.
نحوه انجام تمرینها :در این تحقیق تمرینات ثباتدهنده ستون فقرات شامل  7تمرین بود که عبارت از:
طاقبازخوابیده ،دمرخوابیده ،خوابیدهبهپهلو ،پلزدن ،حالت چهاردستوپا و باالآوردن دست و پای مخالف،
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تمرین ثبات ستون فقرات و رروه کنترل تقسیم شدند .تمرینات ثبات ستون فقرات بهمدت چهارهفته و هر

ایستادن روی تخته تعادل ،نشستن روی توپ سویسی .تمام تمرینها در سهنوبت و هر نوبت به مدت 40
ثانیه اجرا شد ( .)11در این پژوهش ،عالوه بر آمار توصیفی ،از آزمون کلمورروف اسمیرنف جهت بررسی
ویلکاکسون و یومن ویتنی جهت بررسی تغییرات درونرروهی و بینرروهی در سطح  P≥5/50استفاده شد.
عالوهبراین ،کلیه بررسیهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و اکسل  2510انجام
ررفت.
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نرمالبودن دادهها استفاده شد و با توجه به غیرنرمالبودن دادهها از آزمونهای ناپارامتریک شامل آزمون
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یافتهها

بررسیهای آماری نشان داد که چهارهفته تمرین ثباتدهنده ستونفقرات باعث کاهش معنویدار بویاختیواری
ادراری (امتیاز کل پرسشنامه) در زنان سالمند میشود ( .)P=5/551بهطوریکه مشخص شد ایون تمورینهوا
باعووث کوواهش غیرمعنوویدار دفعووات ادرار در روز ( ،)P=5/580کوواهش معنوویدار دفعووات ادرار در شووب
( ،)P=5/551کاهش استرس استفاده سریع از سرویس بهداشتی ( )P=5/551و کاهش نشوت ادرار مویشوود
( .)P=5/552بااینحال تغییر معنیداری در مؤلفههای فوق در رروه کنترل مشاهده نشد ( .)P≤5/50همچنوین،
بررسی بینرروهی نیز نشان داد که رروه تمرین از بویاختیواری ادراری کمتوری در مقایسوه بوا روروه کنتورل
برخوردار است ( .)P=5/51بهطوریکه از نظر امتیواز کلوی پرسوشناموه ( ،)P=5/551دفعوات ادرار در شوب
( )P=5/551و استرس استفاده سریع از سرویس بهداشتی ( )P=5/551تفاوت معنیداری بین دو رروه وجود
داشت .نتایج در حالت پایه (پیش از انجام تمرینات) و هفته چهارم (پس از انجام تمرینها) در دو روروه بوه-
صورت مبسوط در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .1امتياز شاخصهاي بياختياري ادرار در گروه تمرین و کنترل
شاخص

گروه کنترل

گروه تمرین

Mean±SD

Mean±SD

رروهی)

Mean±SD

Mean±SD

رروهی)

رروهی)

تکرر ادرار در روز

5/08±5/70

5/10±5/00

5/580

5/10±5/00

5/20±5/03

5/010

5/003

تکرر ادرار در شب

2/05±5/80

1/50±5/87

5/551

2/00±1/50

2/71±5/87

5/074

5/551

استرس استفاده سریع

2/10±5/38

5/71±5/05

5/551

2/20±1/51

2/05±5/34

5/010

5/551

نشت ادرار

0/20±5/40

1/07±1/20

5/552

2±1/10

2/50±1/11

5/010

5/035

بیاختیاری ادرار

2/51±1/20

5/3±1/54

5/51

1/00±1/00

1/85±1/28

5/152

5/51

از سرویس بهداشتی

(امتیاز کل پرسشنامه)

بحث
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پایه

هفته چهارم

( Pدرون

پایه

هفته چهارم

( Pدرون

( Pبین

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر چهار هفته تمرین ثباتدهنده ستون فقرات بر بیاختیواری ادراری سوالمندان
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که چهار هفته تمرین ثباتدهنده ستونفقرات به کاهش معنیدار امتیاز بوی-
که تأثیر ورزش عضالت کف لگن را در رفع عالیم بیاختیاری استرسی ادرار در دوره بعد از زایموان بررسوی
و رزارش کردند که تمرین عضالت کف لگن تا  7و  12هفته پس از زایموان ،منجور بوه کواهش معنویدار در
تکرر نشت و کاهش بیشتر در نشت وابسته به استرس در روروه شواهد منجور مویشوود .)1( ،فورزینمهور و
همکاران ( )1032نیز ورزشدرمانی ترکیبی عضالت مرکزی تنه و کف لگن را در بهبود زنوان مبوتال بوه بوی-
اختیاری استرسی ادرار تحت بررسی قرار ررفتند .نتایج ایون تحقیوق مبوین اثور مفیود ورزشدرموانی ترکیبوی
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اختیاری ادراری در رروه تمرین منجر میشود .این یافته با نتایج جعفری و همکواران ( )1080همخووانی دارد

تأثير تمرینات ثباتدهنده ستون فقرات بر ....

عضالت مرکزی تنه و کف لگن در کاهش شدت بیاختیاری ادرار ،بهبود امتیازات پرسشنامه ،بهبود قدرت و
تحمل استاتیک و دینامیک عضالت کف لگن در افراد تحت مطالعه بود ( .)3بابامحمدی و همکواران ()1082
نیز تأثیر انجام ورزشهای کف لگن (کژل) در درمان بیاختیاری ادراری سالمندان در بیمارستانهای غرضی و
امامرضا (ع) شهر سیرجان تحت بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشوان داد کوه در پیگیوری سوهماهوه،
تعداد دفعات بیاختیاری ادراری به کمتر از  05درصد کواهش یافوت و عالیوم دفوع قطورهقطوره ادرار بوه 10
درصد ،فوریت در دفع ادرار به  05درصد ،تکرر ادرار به  22درصد ،دیزوری به  44درصد ،خیس کردن خوود
قبل از رسیدن به دستشویی به  25درصد ،و دفع ادرار همراه با سرفه یا عطسه به 1220درصود ،کواهش یافوت
( .)15در بررسیهای حاصل از انجام این پژوهش نیز مشوخص شود کوه میوزان دفعوات ادرار در روز در اثور
تمرینات ثباتدهنده ستون فقرات کاهش یافتهاست ،هرچند این تغییر معنویدار نبوود .بوااینحوال ،در دفعوات
ادرار در شب و همچنین میزان نشت ادرار و استرس استفاده سریع از سورویس بهداشوتی جهوت دفوع ادرار،
کاهش قابل توجه و معنیداری رزارش شد .بهنظر میرسد عدم تأثیر معنیدار تمرینوات ثبواتدهنوده سوتون-
فقرات در کاهش معنیدار تکرر ادرار در روز احتماالً به دفعات مصرف غذاها و مایعات مرتبط باشد .عوالوه-
براین ،در مقایسه با رروه کنترل مشخص شد که میزان دفعات ادرار شبانه و نیاز به استفاده فوری از سورویس
کمتر بود و بهصورت غیرمعنیداری دفعات ادرار روزانه و نشت ادرار کمتری داشتند .از طرفی دیگور ،یافتوه-
های ما عدم تغییر معنیدار بیاختیاری ادراری و مؤلفههای آن را در روروه کنتورل نشوان داد .بنوابراین توجوه
سازوکارهای بیاختیاری ادراری و نیز نحوه اثررذاری تمرینات بر این فرایند حائز اهمیت است.
در بدن هر فردی برای جلوریری از بیاختیاری ادراری دو عدد اسفنکتر در مسیر خروجی ادرار قورار دارد کوه
به اسفنکتر داخلی (جنس آن از عضله صاف است ،در رردن مثانه قورار دارد و غیورارادی اسوت) و اسوفنکتر
خارجی (جنس آن از عضله مخطط است ،در دور مجرای ادرار قرار دارد و ارادی است) معروف است .بورای
ذخیره ،نگهداری و دفع طبیعی ادرار ،باید عضالت مثانه ،اسفنکترها و همچنین عصبریری آنها طبیعی باشود.
بنابراین ،هر نوع اختالل در عضالت ذکرشده و عصبریری مثانه و اسفنکترها ممکن اسوت بوه بویاختیواری
ادرار منجر شود .برای مثال ،ارر بهعلت ضربه به مجرای ادرار (افتادن از بلندی) اسفنکتر خارجی آسیب ببیند،
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بهداشتی تفاوت معنیداری بین دو رروه دارد ،بهطوریکه این شاخصها در رروه تمرین بهصورت معنیداری

سبب بیاختیاری ادرار میشود .از طرفی دیگر ،هنگام ادرارکردن ،عضله مثانه منقبض میشود و ادرار را بیرون
میریزد .برای دفع ادرار ،فرد باید بهطور ارادی اسفنکتر خارجی را شل کند تا ادرار خارج شوود .فورد از ایون
ادرار را بگیرد .بااینحال ،ارر مثانه نارهان منقبض شود ،و یا اینکه فرد نتواند اسفنکتر خارجی را منقبض کنود،
بیاختیاری ادراری اتفاق میافتد .همچنین ،ارر عضله اسفنکتر آسیب ببیند ،بوا مختصور افوزایش فشوار داخول
مثانه ،ممکن است بیاختیاری ادراری اتفاق بیفتد ( .)12بررسیهای پژوهشی نیز نشان دادهاست که با افوزایش
فعالیت این عضالت دچار اختالل می شود .بهطوریکه یکی از دالیل احتمالی بیاختیواری در آزموودنیهوای
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سازوکار استفاده میکند و تا پیداکردن زمان و مکان مناسب جهت دفع ادرار ،قادر اسوت جلووی خوارجشودن

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،51بهار و تابستان 5126

این پژوهش را میتوان به این عامل نسبت داد .بااینحال ،پژوهشی که بهطور اختصاصی اثر فعالیوت بودنی را
مستقیماً بر این عضالت بررسی کرده باشد در دست نیست ،اما بهنظر میرسد فعالیت بدنی و ترکیب بدنی بور
فعالیت این عضالت و همچنین بیاختیاری ادراری مؤثر باشد ( .)10،14چنانکه در پوژوهش حاضور نیوز ،بوا
وجود معنیدار نبودن کاهش شاخص توده بدنی ،شاهد بهبود معنادار بیاختیاری در زنان بودیم .بوا توجوه بوه
بررسیهای صورتررفته ،مشخص شدهاست که بیاختیاری ادراری بر اوضاع فیزیکی و روانی شخصی که به
آن مبتالست تاثیرا منفی میرذارد .اثر منفی همراه بیاختیاری ادرار شامل محرومیت از خواب منظم ،عفونوت-
های دستگاه ادراری و ...است .در میان سالمندان ،بیاختیاری ادرار به شکستگی لگن نیز منجر مویشوود ،بوه-
دلیلاینکه آنها برای دفع ادرار عجله دارند .از جملۀ تأثیرات منفی روانی نیز میتوان بوه افسوردری ،اخوتالالت
جنسی و انزوای اجتماعی اشاره کرد .عالوهبراین ،بیاختیاری ادراری ممکن است بهدالیول مختلوف روزارش
نشود .بهعبارتی ،ممکن است بیماران عالئم بیاختیاری ادراری را بهدلیل انگهوای اجتمواعی روزارش نکننود
زیرا این تصور وجود دارد که بیاختیاری ادراری یکی از عالئم سالمندی است و فردی کوه بوه آن مبتالسوت
ممکن است فردی پیر و سالمند تلقی شود ( .)10،17یافتههای رونارون نشان دادهاسوت کوه بویاختیواری بوه
ایجاد اختالل در کیفیت زندری فرد مبتال به آن منجر میشود .در این زمینه ،رضواییپوور و همکواران ()1081
کیفیت زندری  40/2درصد از واحدهای تحت پژوهش پایین بود 01/0 ،درصد از واحدهای تحت پژوهش تا
زمان انجام پژوهش جهت درمان مراجعه نکرده بودند و  04/8درصد از این افوراد علوت مراجعوه نکوردن را
اعتقاد به عادیبودن مسئله ذکر کرده بودند .همچنین ،نتایج نشان داد که تأثیر بیاختیواری ادراری بور کیفیوت
زندری با نوع بیاختیاری ،مدت ابتال و میزان تحصیالت ارتباط معنیدار دارد (.)0
ازسوی دیگر ،براساس رزارشهای موجود ،بیش از نیمی از تمام ساکنین خانههای سالمندان به بیاختیاری
ادراری مبتال هستند .اررچه بیاختیاری ادراری پیامد پیرشدن نیست ،تغییرات مربوط به سن در دستگاه
ادراری ،افراد مسن را مستعد بیاختیاری میکند ( .)10در ایران ،آمار دقیقی از بیاختیاری در جامعه و در افراد
سالمند وجود ندارد ،ولی آمارهای غیر رسمی و تجارب کاری پژوهشگران مختلف حاکی از آن است که
شیوع بیاختیاری ادراری در جامعۀ ما ،خصوصاً در افراد سالمند زیاد است و با آمار جامعه امریکا همخوانی
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کیفیت زندری زنان مبتال به بیاختیاری ادراری را تحت بررسی قرار دادند .نتایج تحقیوق آنهوا نشوان داد کوه

دارد ( .)15بهنظر میرسد یکی از علل شایع بیاختیاری ادراری ضعف عضالت کف لگن است .مطالعات
نشان دادهاند که تجویز ورزشهای مناسب برای عضالت کف لگن باعث بهبود یا درمان بیاختیاری ادراری
لگنی-رانی شروعکننده همه حرکات بدن هستند و بهعالوه عضالت این ناحیه نقش بسیار مهمی در تثبیت تنه
و حفظ وضعیتهای مختلف بدن چه در حالت ساکن و چه در حالت فعالیت دارند .تمام عضالت این
سیلندر در فعالیتهای پویا و ایستای روزمره باید همزمان فعال شوند تا ثبات تنه در فعالیتهای بدن حفظ
شود .بنابراین ،انجام تمرینهای ورزشی در کوتاهمدت از طریق مکانیزمهای سازراری عصبیعضالنی و بهبود
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به میزان  05-75درصد شده است .بهنظر میرسد عضالت محوری تنه شامل کمپلکس عضالت کمری-

تأثير تمرینات ثباتدهنده ستون فقرات بر ....

هماهنگی فیبرهای عضالت کف لگن و نیز فعالشدن همزمان واحد حرکتی در عضالت مزبور موجب ازدیاد
قدرت و تحمل عضالت ناحیه پرینهآل میشود که این بهبود تأثیر چشمگیری بر عالئم بیاختیاری ادراری
دارد .)3،18( .از طرفی ،مطالعات دیگر ،سازوکار متفاوتی در سازراری طوالنیمدت رزارش کردهاند .بررسی-
ها نشان دادهاست که بخش رردنی مثانه بهوسیلۀ عضالت کف لگن حمایت قرار میشود که محدودیت
حرکت بهسمت پایین مجاری ادرار در طول فعالیت و درنتیجه آن جلوریری از نشت ادرار را بهدنبال دارد.
ازاینرو تمرین شدید در عضالت مخطط ،به افزایش حجم آنها و احتماالً منجر به حمایت ساختاری از
عضالت کف لگن بهوسیله باالبردن فالت عضالت لواتور در موقعیت باالتری از لگن منجرمی شود .این
حمایت افزایش هیپرتروفی و سفتی فاسیاهای اندوپلویک یا داخل لگنی را درپی دارد .برخی از محققان در
این زمینه ثبات مجرای ادرار را در حالت استراحت و در طول چهاردههفته تمرین کف لگن رزارش کردهاند.
بهنظر میرسد تمرینهای مربوط به عضالت کف لگن باعث تسهیل اتوماتیک شلیک واحد حرکتی از
عضالت کف لگن ،جلوریری از نزول کف لگن در طول افزایش فشار داخل شکمی و جلوریری از نشت
ادرار میشود ( .)13محققان دیگری رزارش کردهاند که انقباض عضالت کف لگن و عرضی شکمی با
چرخش قدامی فوقانی پرورزیمال مجاری ادرار سبب مثبتشدن زاویه آلفا ،کاهش زاویه راما و نیز افزایش
ثباتدهنده ،از طریق فعالیت عضالت به تغییر مقادیر میانگین شاخصهای اولتراسونیک در جهت افزایش
پایداری مجموعه کف لگن منجر میشود .همچنین ،براساس مطالعات قوس طبیعی لومبوساکرال با جهتدهی
به بردار نیروی حاصل از افزایش فشار داخلی شکم بهسمت دیواره قدامی شکم و استخوان پویس در اثر
تمرینات ثبات مرکزی ،سبب حمایت از مجموعه کف لگن در برابر اعمال مستقیم فشار داخل شکمی میشود
(.)25-22
نتیجهگیری

درمجموع ،یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که چهارهفته تمورین ثبواتدهنوده سوتونفقورات از طریوق
تقویت عضالت کف لگنی و عضالت شکمی به کاهش بیاختیاری ادراری و مولفههای آن میانجامد.
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زاویه لواتور و فاصله عمودی بین خط مماس بر سیمفیزیس پویس و رردن مثانه میشود .بنابراین ،تمرینات
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